
 

 

 

WNIOSEK 

o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego 

 

 

1. Wnioskodawca........................................................................................................................... 

2. Adres zamieszkania.................................................................................................................... 

3. PESEL ............................................ Nr tel ........................................................ 

4. Liczba osób w gospodarstwie domowym ................................................................................. 

5. Oświadczam, że na dzień składania wniosku spełniam ustawowe warunki do otrzymania 

w/w świadczenia, tj.: 

 a) mam przyznany dodatek mieszkaniowy: TAK / NIE / UBIEGAM SIĘ* 

 b) jestem stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej zawartej 

  z przedsiębiorstwem energetycznym: TAK / NIE* 

 c) zamieszkuję w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna: TAK / NIE* 

 

Proszę o wypłatę przyznanego dodatku energetycznego na rachunek bankowy 

mój osobisty/przedsiębiorstwa energetycznego* nr: 

  -     -     -     -     -     -     

 

W sytuacji braku wskazania nr rachunku bankowego, świadczenie będzie wypłacane w kasie 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie. 

 

Prawdziwość danych zawartych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem 

 

Żmigród, dnia................................     ….................................................. 

          (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

Do wniosku załączam: 

− kopia umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej 

* niepotrzebne skreślić 

 



POUCZENIE  

 

1. Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii

 elektrycznej, który spełnia warunki: 

 a) ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 

  21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 180 

  ze zmianami);  

 b) jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej 

  zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym; 

 c) zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

2. Dodatek energetyczny przyznawany jest od miesiąca złożenia wniosku. 

3. Dodatek energetyczny wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem 

 miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia danego 

 roku. 

 

 

 

  



 

 

 

UZASADNIENIE  

 

Ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw, w celu z zapewnieniem stosowania 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. U. Z 2019r. poz. 730) zmieniony został art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, ze zmianami) w ten sposób, że rada gminy 

została zobowiązana do określenia w drodze uchwały wzoru wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego. 

Mając na uwadze powyższe regulacje prawne, podjęcie uchwały uznaje się za konieczne 

i uzasadnione. 

 

 

 

 


